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PRINCIPALELE REZULTATE ȘI REALIZĂRI 
ALE PROIECTULUI “RÂURI FĂRĂ DEȘEURI PENTRU O MARE NEAGRĂ CURATĂ”                    

• Pentru prima data în Georgia de Vest, la Kutaisi a fost instituit Centrul de Compostare pentru compo-
starea deșeurilor verzi. Capacitatea Centrului este de 2024 tone de compost pe an.

• În municipiul Ungheni (Moldova) a fost instituit Centrul de Reciclare a Deșeurilor din Echipamente Electrice și
Electronice. Pe durata proiectului, la Ungheni au fost colectate 24 tone de deșeuri electrice și electronice. 

• În Poti (Georgia), oraș situat pe coasta Mării Negre, unde râul Rioni se revarsă în mare, a fost introdusă 
colectarea separată a plasticului. Au fost organizate puncte de colectare și locuitorii orașului Poti au
oportunitatea să contribuie la separarea plasticului și protecția Mării Negre.

• Colectarea selectivă a plasticului și hârtiei este implementată cu succes în Kutaisi (Georgia). În cadrul
proiectului au fost colectate și duse la reciclare 120 tone de hârtie și 10 tone de plastic.

• În școlile din Geogia și Moldova a fost pilotată compostarea individuală. Au fost organizate 15 locuri de
compostare în școli.

• Programul Educațional de Mediu a fost implementat în 53 școli pilot din Georgia, Moldova și România.

• 177 lecții ecologice au fost desfășurate în școlile pilot, cu participarea a 3190 elevi. 

• 2 Manuale și 1 carte de colorat pentru școli au fost pregătite („Manual privind poluarea râurilor și Mării 
Negre”, „Manual privind principiile 3R ale managementului deșeurilor”) și tipărite în limbile georgiană 
și română în 6000 exemplare.

• 100 evenimente de curățenie au fost organízate în Georgia, Moldova și România cu peste 9000
participanți.



CENTRUL DE COMPOSTARE A DEȘEURILOR VERZI INSTITUIT ÎN KUTAISI, GEORGIA

Acest centru de compostare este primul din Georgia de Vest, organizat la nivel municipal și suprafața sa 
constituie 3024 metri pătrați. Centrul prestează servicii de compostare a deșeurilor verzi generate în scuarurile 
și parcurile din Kutaisi, astfel reducând cantitatea de deșeuri la depozitele de deșeuri cu cel puțin 10%. Peste 
1000 metri cubi de deșeuri verzi colectate în Kutaisi vor fi compostate anual. Capacitatea centrului este de 2024
tone de compost pe an. 

Pentru proiect au fost procurate următoarele echipamente:
- Tractor cu un mixer pentru a îmbunătăți răsturnarea și aerarea masei compostului;
- Tocător pentru mărunțirea ramurilor de dimensiuni mari;
- Ecran special pentru cernerea produsului finit.



CENTRUL DE RECICLARE A DEȘEURILOR DIN ECHIPAMENTE ELECTRICE ȘI 
ELECTRONICE INSTITUIT ÎN MUNICIPIUL UNGHENI, MOLDOVA

Centrul de reciclare DEEE din Ungheni  este o altă realizare de succes a proiectului. Centrul a fost dotat cu
o autospecială și recipiente, iar pe durata proiectului, la Ungheni au fost colectate 24 tone de deșeuri electrice 
și electronice.



SEPARAREA SURSEI ÎN KUTAISI ȘI POTI, 

GEORGIA

• Separarea plasticului a fost introdusă în orașul Poti din Georgia. Punctele de colectare au fost dotate cu 

40 recipiente cu capacitatea de 1.1 m.c. fiecare și locuitorii orașului Poti au posibilitatea să contribuie la

separarea plasticului și protecția Mării Negre.

• Separarea plasticului și hârtiei este implementată cu succes în Kutaisi (Georgia). 

    100 recipiente speciale cu capacitatea de 1.1 m.c. fiecare au fost instalate și 10 puncte de colectare a

plasticului, hârtiei și sticlei au fost amenajate în Kutaisi, Georgia

• A fost achiziționată o autospecială pentru transportarea plasticului și hârtiei în Kutaisi.

• 60 recipiente cu capacitatea de 240 L fiecare pentru colectarea hârtiei au fost instalate în școli, universități

și organizații publice.

• În cadrul proiectului, au fost colectate și duse la reciclare 120 tone de hârtie și 10 tone de plastic. 



COOPERARE TRANSFRONTALIERĂ PENTRU INTRODUCEREA BUNELOR 

PRACTICI EUROPENE PRIVIND PRINCIPIUL 3R

România, ca unul dintre principalii participanți la
Strategia Dunării a UE, are cunoștințe și experiență 
semnificative cu privire la deșeurile fluviale și marine
și politicile și abordările UE privind deșeurile care au 
fost utilizate pentru implementarea proiectului în 
Georgia și Moldova.  

În cadrul proiectului a fost desfășurat un Tur de Stu-
diu la Galați (România). Partenerii georgieni și moldo-
veni au fost familiarizați cu experiența de separare și 
reciclare / compostare a deșeurilor.

Recomandările relevante privind introducerea prin-
cipiilor 3R și compostare au fost pregătite și împărtășite de partenerul român - Asociația Tehnopol Galați. 

Următoarele linii directoare și manuale au fost pregătite de partenerul român pentru împărtășirea practicii
europene de management modern al deșeurilor:

- Ghid pentru practicile Uniunii Europene privind tehnologiile de reciclare a deșeurilor
- Manual privind principiile 3R de management al deșeurilor
- Manual privind producerea compostului din deșeuri biodegradabile.

AU FOST DESFĂȘURATE URMR ĂTOARELE CONFERINȚE ȘI ATELIERE DE LUCRU TRANSFRONTALIERE:

Conferința internațională privind armonizarea sectorului MD din Georgia și Moldova cu practica UE•
a avut loc la Kutaisi (Georgia) în decembrie, 2019.

Două ateliere transfrontaliere privind compostarea și reciclarea au avut loc online în timpul pand-•
emiei COVID19.



PROGRAM EDUCAȚIONAL DE MEDIU PENTRU ȘCOLI

Programul Educațional de Mediu a fost implementat în 53 școli selectate din Georgia, Moldova și•
România.  
Fiecare din școlile selectate a desfășurat câte 3 lecții ecologice.•
177 ședințe/întâlniri au fost desfășurate, cu participarea a 3190 elevi. •
2 Manuale  + 1 carte de colorat au fost pregătite („Manual privind poluarea râurilor și Mării Negre”, •
„Manual privind principiile 3R ale managementului deșeurilor”) .

Georgia Moldova România Total

Școli pilot implicate 22 16 15 53

Lecții organizate 66 74 37 177

Elevi au participat 1200 997 993 3190



EVENIMENTE DE CURĂȚENIE 

ÎN GEORGIA, MOLDOVA ȘI ROMÂNIA

Au fost organizate 100 de evenimente de curățenie în Georgia, Moldova și România cu peste 9000 de
participanți. În cadrul evenimentelor de curățenie au fost curățate litoralul Mării Negre și malurile râurilor pre-
cum și zonele urbane și rurale din toate cele trei țări.

Număr activități de
curățenie

Număr de
participanți

Georgia 35 2000

Moldova 54 6654

România 11 294

Total 100 8948



ACTIVITĂȚI DEDICATE ZILEI MEDIULUI

GEORGIA

18 martie – Ziua Mondială a Reciclării a fost sărbătorită în Kutaisi (Georgia) cu evenimente importante.

Partenerul proiectului, Uniunea Oamenilor de Știință din Imereti SPECTRI a organizat o activitate de colectare

a plasticului și hârtiei. Plasticul și hârtia colectate au fost transmise antreprenorilor care activează în domeniul 

reciclării. Elevii Școlii Publice #2 au participat activ la celebrarea Zilei Mondiale a Reciclării. Ei au colectat 

deșeuri din plastic și hârtie într-un recipient special și, de asemenea, ei au introdus procesele de reciclare a

deșeurilor din plastic la Centrul de Reciclare a organizației Spectri. Giorgi Chkhikvadze, directorul SRL “Produc-

erea Produselor din Plastic”, a desfășurat un master-clas pentru ei. Elevii au fost informați despre metodele

de sortare a deșeurilor din plastic, procesele tehnologice de reciclare curente și importanța lor. Elevii au făcut 

cunoștință cu principiile de lucru a echipamentului de reciclare a plasticului. Trebuie de notat că acest aparataj

a fost achiziționat cu suportul programu-

lui EMBLAS II și permite demonstrarea

reciclării plasticului. Elevii Școlii Publice

#4 din Zestaponi au fost implicați în mas-

ter-clas prin platforma ZOOM.

Activități de Ziua Pământului

În ceea ce privește Ziua Pământului,

au fost desfășurate ateliere de lucru upcycling în Școlile Publice N2 și N33 din Kutaisi. Elevii au fost implicați în 

atelierul de lucru cu mare entuziasm și au confecționat articole interesante din deșeuri. În Școala Publică #28

a fost organizată o expoziție dedicată Zilei Pământului. Lucrările de artă prezentate la expoziție și dedicate 

temelor de mediu, au fost create pe durata Eco Plein Air de tineri artiști din Georgia, România și Moldova.

MOLDOVA

Campania ecologică de curățenie de toamnă “Împreună să păstrăm un mediu curat și sănătos” a fost lansată

și desfășurată la Ungheni. Pe durata campaniei ecologice de curățenie în Ungheni au avut loc 5 activități de-

monstrative a procesului de compostare a deșeurilor vegetale în școli și 17 activități de curățenie la care au 

participat 446 copii și tineri, inclusiv elevi de la liceele „Gh. Asachi” (58 elevi), „V. Alecsandri” (50 elevi), „A.



ECO PLEIN AIR INTERNAȚIONAL

În perioada 18-24 octombrie 2020, în cadrul proiectului, în Georgia, Moldova și România a avut loc Eco plein

Air care a implicat tineri artiști interesați de problemele mediului înconjurător.rr

Mesajul Eco Plein Air a fost: “Râuri fără frontiere. Marea Neagră este comună pentru toți. Artă fără fron-

tiere”.

Eco Plein Air a avut drept scop evidențierea importanței artelor frumoase în creșterea conștientizării publice 

privind mediul înconjurător și promovarea intereselor artiștilor în problemele mediului înconjurător. Este bine 

cunoscut că arta, inclusiv pictura întotdeauna a exprimat și încă exprimă provocările cu care se confruntă um-

anitatea și are o anumită influență în conturarea conștiinței publice.

Datorită restricțiilor impuse de COVID19, Eco Plein Air a fost desfășurat simultan în trei țări: Georgia, Mol-

dova și România. Adițional, ședințele/întâlnirile online desfășurate în cadrul Eco Plein Air a adunat toți artiștii

implicați în acest eveniment.

Împreună cu sesiunile de pictură, în cadrul Eco Plein Air, a avut loc un webinar internațional despre prob-

lemele de mediu ale râurilor și Mării Negre, au fost organizate tururi ecologice și a fost implementat un program 

cultural.

Credem că Eco Plein Air a adus o contribuție semnificativă la stabilirea de noi relații profesionale și creative

și la cooperarea dintre artiștii interesați de problemele de mediu din Georgia, Moldova și România.

Puskin” (261 elevi), „I. Creanga” (30 elevi), 12 tineri, membri ai Grupului de Inițiativă „Voluntarii Pro Ungheni”

și 5 tineri, membri „Fondul pentru Tineri Ungheni”.

În cadrul acestor 22 activități, au fost colectate diferite tipuri de deșeuri din spațiile publice și spațiile 

adiacente instituțiilor preuniversitare, inclusiv deșeuri vegetale pentru compostare. Pentru compostare au fost 

ultilizate recipientele oferite de Primăria municipiului Ungheni în cadrul proiectului “Râuri fără deșeuri pentru 

o Mare Neagră curată”.

ROMÂNIA

În octombrie 2020, Asociația Tehnopol Galați a organizat și desfășurat acțiuni de salubrizare și colectare a 

deșeurilor. La acțiunile de curățenie au participat elevii și profesorii de la Școala nr. 42 Sfinții Împărați și Școala

nr. 17 din Galați. Elevii au colectat deșeuri din plastic care au fost furnizate companiei de salubrizare Ecosal.  



La Eco Plein Air au participat 10 tineri artiști. În special,

• Din Georgia: Mariam Shakarashvili, Luka GuGUshvili, Natalia Lashki, Liza Kvantaliani, Barbare Natenadze,

Mariam Odishvili.

• Din Moldova: Diana Ciubotaru, Ecaterina Sococol

• Din România:Paula Neagu, Iulia Frentescu.

Lucrările de artă create în cadrul Eco Plein Air au fost donate Galeriei de Arte Frumoase David Kakabadze din

Kutaisi (Georgia) și acestea sunt păstrate în colecțiile sale.



CONFERINȚA TRANSFRONTLIERĂ ONLINE

CONFERINȚA FINALĂ

La 19 mai 2021, a avut loc conferința trransfrontalieră online cu tema “Eforturi comune pentru râuri și Marea
Neagră curate”. La conferință au participat reprezentanți din trei țări: Georgia, Moldova și România, numărul 
total de participanți a fost 80.

Poluarea râurilor și Mării Negre este una din principalele probleme. Contaminarea cu deșeuri din plastic este
o problemă destul de mare. Astfel, conform datelor recente, 85% din deșeurile din Marea Neagră îl reprezintă 
plasticul. 

La conferință, partenerii proiectului au făcut prezentări privind activitățile și realizările proiectului în țările
lor. Participanții au primit informații importante despre bunele practici și experiențele privind protecția față de
poluarea râurilor și corpurilor de apă, care au fost discutate de experți și specialiști notorii în acest domeniu: 
Nino Chkhobadze (Mișcarea Verzilor / Prietenii Pământului Georgia), Emzar Gordadze (Akaki Universitatea de 
Stat Tsereteli), Manana Devidze (Fondul “Ecologia Caucazului”), Izolda Machitadze (Societatea de conservare a
naturii sălbatice Tchaobi”), Giorgi Dzamukashvili, (Parteneriatul Global pentru Apă, Georgia) David Gogichaish-
vili, (Centrul de Informare Lanchkhuti).

Conferința a pus bazele unei rețele internaționale „Râuri fără deșeuri” care își propune să unească eforturile 
comune de protejare a râurilor de poluarea cu deșeuri. A fost adoptat un Memorandum de Înțelegere. 48 per-
soane interesate s-au alăturat rețelei. Rețeaua este deschisă pentru oricine.

GEORGIA

Conferința finală a proiectului BSB457 “Râuri fără deșeuri pentru o Mare Neagră curată”  a avut loc la 25 
mai 2021, în Kutaisi. Proiectul a fost implementat în perioada 2018-2021 în Georgia, Moldova și România și 
Primăria orașului Kutaisi ca partener lider și partenerii: Primăria municipiului Ungheni (Moldova), Asociația 
TehnopolTT Galați (România) și Uniunea Oamenilor de Știință din Imereti “Spectri” (Georgia) au fost implicați
în implementarea proiectului.

Reprezentanții Autorităților Naționale din Georgia, municipalităților regiunii Imereti, universităților, 
școlilor, ONG-urilor și mas-mediei au participat activ la conferință.

   Partenerii proiectului din Moldova și România au participat online laa conferință, utilizând platforma
ZOOM.

Conferința a fost deschisă de reprezentantul partenerului lider, Ioseb Khakhaleishvili, primarul 
orașului Kutaisi. Viceministrul Dezvoltării Regionale și Infrastructurii din Georgia, Mzia Giorgobiani, Min-
isterul Protecției Mediului și Agriculturii din Georgia, vicedirector department, Mzia Gurguliani au salutat
participanții la conferință și au vorbit despre importanța introducerii practicilor moderne de management
al deșeurilor în Georgia.



Este de remarcat participarea la conferință a primarului municipiului Ungheni (Moldova), Alexandru Am-
bros care a sosit la Kutaisi din Moldova.

Reprezentanții partenerilor proiectului: Ketevan Tskhakaia (TT Georgia), Liliana Tincu (Moldova), Laurențiu
Drașovean (România), Tamar Moseshvili (TT Georgia) au vorbit despre activitățile desfășurate de partenerii
proiectului și principalele realizări ale proiectului. 

Ca rezultat a implementării proiectului, de partenerii proiectului au fost realizate următoarele rezultate: 
la Kutaisi (Georgia) a fost instituit un centru de compostare a deșeurilor și amenajate puncte de separare,
la Poti (Georgia) a fost introdusă separarea plasticului, la Ungheni (Moldova) a fost introdusă colectarea 
deșeurilor din echipamente electrice și electronice. Partenerul din România – Asociația TehnopolTT Galați a 
contribuit la realizarea obiectivelor și rezultatelor așteptate ale proiectului. 

Una dintre componentele principale ale proiectului a fost implementarea de activități educaționale și
campanii de informare, activități de curățenie, publicații, crearea de filme animate, jocuri electronice cu
scopul de a crește conștientizarea ecologică.

Participanții la conferință au vizitat Centrul de compostare din Kutaisi, unde s-au familiarizat cu 
activitățile Centrului de compostare.

Participanții la conferință au evaluat la un nivel înalt activitățile și realizările obținute de parteneri.



MOLDOVA

Pe data de 27 mai 2021, în municipiul Ungheni (Moldova), a avut loc Conferința finală online în cadrul

Proiectului „Râuri fără deșeuri pentru o Mare Neagră curată”/eMS BSB457, finanţat de Uniunea Europeană

prin Programul Operaţional Comun Bazinul Mării Negre 2014 -2020.

Scopul Conferinței finale a fost să pună în atenția participanților și publicului larg activitățile realizate

și rezultatele obținute pe întreaga durată de implementare a proiectului „Râuri fără deșeuri pentru o Mare 

Neagră curată”.

În cadrul acestei activități de totalizare, au fost prezentate consecutiv rezultatele activităților realizate 

privind managementul, comunicarea, introducerea practicilor moderne de compostare și principiul 3R, 

cooperarea transfrontalieră pentru sensibilizarea publicului în ceea ce privește protecția râurilor și a mării 

și gestionarea modernă a deșeurilor. Este de remarcat că activitățile proiectului „Râuri fără deșeuri pentru

o Mare Neagră curată” au contribuit la informarea, sensibilizarea și  conștientizarea cetățenilor privind 

cauzele și efectele poluării mediului înconjurător, importanța protecției acestuia prin diverse forme: de 

colectare selectivă, reducere, reutilizare și reciclare a deșeurilor.rr

La Conferința finală s-au înregistrat și au participat 25 de persoane, reprezentanți ai autorităților publice 

locale, instituțiilor publice, mediului de afaceri și societății civile, ascultând cu interes informațiile însoțite

de imagini relevante despre rezultatele obținute în cadrul proiectului care au condus la formarea unei ati-

tudini pozitive și schimbarea în bine a comportamentului cetățenilor față de mediul înconjurător.rr

Prin implementarea Proiectului „Râuri fără deșeuri pentru o Mare Neagră curată” au fost reconfirmate

necesitatea reducerii poluării și importanța protecției mediului înconjurător. În acest scop, unghenenii, cu

vârste și preocupări diferite, și-au dezvoltat capacitățile și s-au implicat activ în implementarea tuturor

activităților planificate în cadrul acestui proiect, încât municipiul Ungheni a devenit un oraș mai puțin po-

luat și mult mai curat.



informacia internetSi

www.wmp.ge
www.facebook.com/wastefreerivers
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